
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
 

Verslag WG Beleid 

12/02/2021 @ virtueel 

 

 

AANWEZIGEN: Aline Nyirahumure, Asher Serrana, Stijn Junius, Wauter Temmerman, Cem 

Aydogan, Pieter Vanstappen, Neal Raes 

 
VERONTSCHULDIGD: Anastasia Luyckx, Ajar Bentaha, Ayo Saelens Charlotte Vandermeersch, 

Helle Arfaoui, Johanna Stoffels, Kelly De Leuze, Kirsten Meerts, Marthe Jans 

1. Goedkeuring vorige verslagen 

Vorig verslagen 18/12/2020 wordt goedgekeurd 

2. Situering Voluit Veerkracht - with a little help from my friends – Habbekrats vzw  

Met het project Voluit Veerkracht wilt Habbekrats de meest kwetsbaren ‘tips and tricks’ 

aanbieden om zichzelf te versterken. Het project is verspreid over het hele jaar en bestaat uit 5 

onderdelen: 

1. Voluit voor veerkracht (11/01 - 13/02) 

2. De driehoek van Geluk (1/03 - 3/04) 

3. With a little help from my friends (2/05 - 5/06) 

4. Straffer dan je denkt (27/09 - 30/10) 

5. Emoticons (15/11 - 18/12) 

Voor deze aanvraag ligt de focus op het deel “with a little help from my friends”. Met dit deel 

wordt er ingezoomd op eigen liefde en kameraadschap. Elk deel bestaat uit 5 onderdelen om 

extra in te zoomen op de verschillende aspecten. 

Habbekrats heeft in 2019 8.000 subsidies toegekend gekregen in het kader van hun aanvraag 

Staat van de Stad (voor alle activiteiten doorheen het jaar). In 2020 heeft Habbekrats in het 

kader van hun aanvraag Max 18 een subsidie van 1.000 EUR toegekend gekregen (enkel het 

laatste onderdeel van dat jaar). 

De totale kost bedraagt 9.850 EUR waarvan de vzw 6.850 EUR aanvraagt bij de VGC. De grootste 

kost is 5.750 EUR aan personeelskosten. 

3. Advies Voluit Veerkracht - with a little help from my friends – Habbekrats vzw 

De jeugdraad beschouwt deze aanvraag als onderdeel van de standaardwerking van de vzw. De 

jeugdraad erkent de nood aan dergelijke werking in het hart van de stad. De jeugdraad betreurt 

dat via project subsidies structurele subsidies worden gezocht. De jeugdraad vraagt de 

administratie om met de vzw te kijken naar mogelijke structurele subsidies en adviseert de vzw 

om mee te doen met het traject voor convenanten.  

 



De jeugdraad is van mening dat het dossier ontbreekt aan duiding in Brussel. Het dossier is niet 

duidelijk genoeg uitgewerkt om concreet advies te geven op de begrootte kosten.  De jeugdraad 

adviseert de vzw om in te zetten op de lokale inbedding in het Nederlandstalige Brusselse 

jeugdweefsel. De jeugdraad nodigt de vzw graag uit op komende jeugdraden om verder te 

werken aan de lokale verankering. De jeugdraad is een uitgelezen kans om connecties te leggen 

met andere jeugdwerkers en mogelijke samenwerkingen op te starten. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een negatief advies op deze 

aanvraag. 

4. Jury traject convenanten 

De VGC is een traject opgestart voor het regionale partners. De beleidsplannen zullen 

geadviseerd worden door een jury. Deze jury bestaat uit 

- 3 experten (met kennis rond ‘stedelijk jeugdwerk(beleid)’, ‘Brusselse netwerk’ en 

‘grootstedelijkheid, diversiteit en inclusie’) 

- 1 jongere (die wordt begeleid in een traject met Globelink om zijn/haar stem te laten 

horen) 

- 1 lid van de jeugdraad 

We zoeken dus geïnteresseerden die in deze jury zouden willen zetelen. Qua tijdsinvestering 

moet je rekenen op een halve dag per dossier. Hierin zit ong. 10 pagina’s leeswerk, een filmpje en 

de samenkomst met de jury.  

We zoeken verschillende mensen zodat niet 1 persoon alle dossier moet lezen maar dat we dit 

kunnen spreiden. 

- Asher is geïnteresseerd indien hij voldoende tijd heeft. Hij is momenteel aan het zoeken 

naar werk 

- Aline stelt zichzelf kandidaat voor enkele organisaties waar ze zelf nog niet actief in is 

geweest. 

 

5. Varia 

- Er zijn Wallonië gesprekken om de vakanties aan te passen. Naar per 7 weken les 2 weken 

verlof en de zomervakantie te reduceren naar 4 weken. Dit staat ingepland om ergens dit 

jaar besloten te worden zodat het in 2022 – 2023 kan uitgevoerd worden. Dit kan 

implicaties hebben voor het jeugdwerk in Brussel. Daarom stelt de jeugdraad om 

proactief contact op te nemen met Sven Gatz om wat informatie in te zamelen over de 

huidige stand van zaken omtrent dit topic. Men heeft vernomen dat in Wallonië het 

jeugdwerk niet mee wordt betrokken in deze besprekingen en wilt in Brussel zeker wel 

betrokken worden. De jeugdraad is van mening dat er 1 vakantieregeling moet zijn over 

heel België. Gaat anders ingewikkeld worden.  Wauter bekijkt dit verder met AC 

 

STAY SAFE 



Volgende vergadering(en): 

Panelgesprek jongeren en politie  02/03 om 18u00 @ online 

Jeugdraad XL met het College  18/03 om 18u00 @ TBA 

WG Beleid  23/04 om 10u00 @ TBA 

WG Beleid  11/06 om 10u00 @ TBA 


